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Resultaten stemming mail 

In plaats van de geplande Algemene 

Ledenvergadering (ALV) op 14 maart bij Focus, 

hadden we door de beperkende maatregelen om 

Covid-19 te verspreiden, een stemming op 4 punten 

via de mail. Deze 4 punten was ongeveer de halve 

agenda. Wél belangrijke ivm de bestuurswisseling én 

om zeer binnenkort de contributie 2020 de (mail)deur 

uit te doen. Op het moment van schrijven is nog géén 

nieuwe datum geprikt voor de ALV om de 

agendapunten die zijn blijven staan te behandelen. 

De zomervakantie nadert, een geschikte locatie – in 

de buitenlucht ? - moet nog gevonden worden en we 

hopen op frisse ideeën van de leden. Want: de leden 

maken de vereniging! Dat er betrokkenheid is bij LETS 

blijkt uit het aantal stemmers. Liefst 19 leden hebben 

de moeite genomen om een reactie naar 

info@letszwolle.nl te sturen. HOERA! 

Een korte toelichting op de 4 punten waarop jullie 

hebben gestemd. Als eerste: Helena wordt per 1 juni 

onze nieuwe voorzitter. Met 18 stemmen vóór en 1 

onthouding is dit punt aangenomen. Als tweede 

vrijwaring van penningmeester Ina voor het 

verenigingsjaar 2019, zoals de Kascontrole- commissie 

had geadviseerd. Met 17 stemmen vóór, 1 onthouding 

en 1 blanco stem vanwege een vraag, is ook dit punt 

aangenomen. Als derde wordt per 1 juni Simone onze 

nieuwe penningmeester. Zij is unaniem gekozen. Een 

daverend applaus voor onze nieuwe bestuurders. 

Ineke en Ina treden tegelijkertijd af, zodat het bestuur 

op het aantal van 3 blijft. Als laatste de vaststelling van 

de contributie 2020: 12 euro per jaar (1 euro per 

maand) en 5 duiten per kwartaal. Over dit punt waren 

14 leden het eens. 4 leden stemden tegen en er was 1 

blanco stem. Bij de blanco stem en de tegenstemmers 

waren vragen, opmerkingen en onbekendheid dat de 

contributie wordt voortgezet in plaats van verhoogd.  

 

Bij een ALV had het bestuur de vragen kunnen 

toelichten en mogelijk beantwoorden. Nu is er geturfd 

en zijn de agendapunten gebleven zoals ze begin 

maart naar de leden gestuurd zijn. Op een échte ALV, 

zal de duiteninning en –uitgave aan bod kunnen 

komen, als agendapunt of bij de rondvraag. Hiermee 

is ook het vierde punt aangenomen. Hartelijk dank 

voor jullie inbreng en hopelijk tot gauw! 

Voorstellen nieuw bestuur 

Helena - Het handelen van ons allemaal heeft zoveel 

(negatieve) impact. Op het klimaat, maar ook sociaal 

gezien. We lijken alles te willen voor de laagste prijs en 

lijken nooit tevreden. Met alle gevolgen van dien. Dat 

kan anders dacht ik. Me aansluiten bij een vereniging 

als LETS Zwolle was dan ook een logische stap. De 

doelstelling(en) van LETS spreken me erg aan. Door mij 

verkiesbaar te stellen als voorzitter zit ik (mede) aan het 

roer om LETS Zwolle te laten “slagen”. Terwijl ik het 

schrijf, ontstaat bij mij meteen een nieuwe vraag. Wat 

bedoel ik eigenlijk met het laten slagen van LETS? Dat 

brengt me meteen bij het punt van datgene dat ik 

graag zou willen bereiken. De stip op de horizon is 

natuurlijk altijd ver weg, maar ik heb geleerd dat kleine 

stapjes ook stapjes zijn       Dus, Idealiter zie ik LETS als 

een bruisende vereniging met veel – actieve – leden. 
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En wat is dan veel? Zelf vind ik dat het aantal leden wel 

iets omhoog kan. Ook zijn voor mijn gevoel niet alle 

leden even actief. Kortom als we het komende jaar – 

zeg eens – 2 nieuwe actieve leden mogen 

verwelkomen en we dit elk jaar weten vast te houden, 

ben ik een gelukkig mens.  

Klinkt leuk, maar hoe wil ik dat bereiken? Een aantal 

onderdelen zoals de app-groepen en facebook lopen 

nu al goed. De website heeft de laatste jaren echter 

wat minder aandacht gekregen. Ik zou het fijn vinden 

als we die eens een flinke opfrisbeurt kunnen geven! 

Hier kunnen we dan ook meteen meer reclame maken 

door bijvoorbeeld de agenda met geplande 

activiteiten op de homepage te tonen. 

Simone – even mezelf voorstellen; de nieuwe 

penningmeester! (iemand een betere naam?) Een 

aantal van jullie kennen me al. Met degenen die ik nog 

niet ken, hoop ik komend jaar kennis te maken. Sinds 

een jaartje ben ik LETS-deelnemer, en ik woon niet in 

Zwolle, maar in Hasselt. Ik woon alleen (partner is 

overleden) en doe geen betaald werk meer. Wel werk 

ik als vrijwilliger bij de boekenafdeling van de kringloop 

op de Veerallee. Toen ik begreep dat er een nieuwe 

penningmeester gezocht werd, leek mij dat wel wat. Ik 

hou van rekenen en tabellen. Al mijn hele volwassen 

leven ben ik mijn eigen penningmeester, en voor een 

paar bekenden, en dat gaat aardig. Voor een 

vereniging heb ik het nog nooit gedaan. Maar Ina 

werkt mij degelijk in. Iets nieuws leren schijnt ook goed 

voor je hersens te zijn, dus dat is mooi meegenomen op 

mijn leeftijd……. 

Ik wil graag bijdragen aan het goed lopen van Lets. Ik 

vind het een zinvolle en sympathieke club. Zonder dat 

ik lid was, ben ik eigenlijk al heel lang LETSer. Dus dingen 

uitwisselen en ruilen met anderen zonder dat er euri 

aan te pas komen. Ik hoop dat we een goed  LETSjaar 

tegemoet gaan. 

 

LETS en corona  

Helaas zijn voorlopig - als gevolg van Corona - een 

aantal activiteiten geschrapt. Dit geldt ook voor de 

(K)Letscafés (tegelijk met de maandelijkse Pimp en 

Herstel) bij Deksels bij de Kringloop Veerallee. Deze 

stonden gepland voor elke laatste zaterdag van de 

maand.  

Een aantal dingen mogen dus nog niet, maar een 

aantal dingen gelukkig ook al wel. Wat behoort wel tot 

de mogelijkheden? Buitenactiviteiten bijvoorbeeld zijn 

onder bepaalde voorwaarden toegestaan. En dat 

betekent dat er toch wel bepaalde activiteiten plaats 

kunnen vinden. Had je iets leuks bedacht? Misschien is 

het nu toch te realiseren? Ook het bestuur zal kijken wat 

we wanneer we gaan oppakken. 

  

De Whatsapp-groepen 

Sinds april beschikt de vereniging over twee Whatsapp-

groepen: 

1. Lets Zwolle  

2. (K)LETSapp  

Om verwarring te voorkomen, 

worden ze hieronder nader 

toegelicht.  

We hebben al jaren een (gewone) actieve app-groep 

met ongeveer 30 leden: Lets Zwolle. Deze app-groep is 

in het leven geroepen om (met spoed) een oproep te 

plaatsen voor een vraag of aanbod van goederen of 

diensten. Wil je toegevoegd worden aan deze app-

groep? Neem dan contact op met Suzanne2.  

Afgelopen maanden bleek onder een aantal leden 

behoefte te zijn om contact te hebben om gewoon 

lekker met elkaar te kunnen kletsen over van alles en 

nog wat. Zij gebruikten hier de reeds bestaande app-

groep voor. Een aantal andere leden vond het 

vervelend door de toenemende berichtenstroom en 

de daarbij behorende piepjes en notificaties. Dit 

hebben we snel op kunnen lossen door een tweede 

app-groep: (K)LETSapp. Deze groep is niet om te 

handelen, dat blijft op de ‘gewone’ app-groep 

mogelijk en natuurlijk op Cyclos. De nieuwe app-groep 

is voor degenen die meer contact willen. Wil je 

toegevoegd worden aan deze app-groep? Neem dan 

contact op met Ineke1.  

Om het gebruik van onze ‘gewone’ app-groep (voor 

het handelen) voor iedereen zo prettig mogelijk te 

houden hieronder een paar (huis)regels. Deze gelden 

niet voor de recent gestarte (K)LETSapp. 

• Beperk je tot de boodschappen die voor de hele 

groep zijn. 

Wil je reageren op een oproep of wil je iemand van de 

app-groep iets persoonlijks vragen? Gebruik dan niet 

de groep, maar stuur een persoonlijk bericht. Zo houd 

je de app-groep zuiver: alleen dingen die iedereen 

aangaan, komen voorbij. 

• Beperk je tot het onderwerp van de LETS app-

groep. 

Gebruik de LETS app-groep waar hij voor bedoeld is; 

handelen.  Voor delen van een vraag/aanbod van 

producten en diensten. Zoek je gezelligheid? Gebruik 

dan de in april gestarte Klets app-groep.  
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• Druk niet te snel op ‘versturen’. 

Soms wil je heel enthousiast reageren op een appje. 

Dat doe je dan zo snel dat je een spelfout maakt. Of je 

drukt al op ‘enter’ voordat het bericht klaar is. Hierna 

moet je nog een bericht sturen, om de spelfout te 

herstellen of het bericht af te maken. Ook worden er de 

laatste tijd veel appjes verwijderd. Naar de verkeerde 

app-groep gestuurd? Dit kun je makkelijk voorkomen 

door het berichtje nog even na te lezen voordat je op 

‘versturen’ drukt.  

Oproep advertenties Cyclos 

Er staan een dikke 100 advertenties op Cyclos. Het 

merendeel staat er al langere tijd op. De vraag is dan: 

“Zijn ze nog actueel?”. Nu we door Corona 

noodgedwongen wat meer thuis zijn, is het wellicht een 

mooi moment om eens door je advertenties te lopen. 

Zijn ze nog gewenst? Nog actueel? Zo niet, dan graag 

verwijderen of aanpassen.  

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je überhaupt (nog) 

geen advertenties op Cyclos hebt staan. Dan is het 

wellicht een mooi moment om jezelf eens de vraag te 

stellen wat je talent is. Waar zou een ander LETS lid 

mogelijk mee geholpen kunnen zijn. Of heb je zelf 

misschien iets nodig. Durf te vragen! Grote kans dat het 

binnen LETS beschikbaar is.  

 

 

Een lid stelt zich voor in drie vragen. Dit keer Marjan1. 

1. Waarom ben je lid geworden van LETS? 

Lotte die samen met anderen Lets oprichtte, was toen 

mijn overbuurvrouw. Zij vertelde er iets over en het leek 

me gelijk een heel leuk idee. Ik had ook in die tijd een 

documentaire gezien over ruilgroepen. De financiële 

crisis had behoorlijk veel indruk op mij gemaakt, vooral 

het stukje van de elite die profiteert van de schulden 

van de armeren. Dit initiatief keek mij een goede kans 

om eens te ervaren hoe het ook anders kan. Natuurlijk 

wel op heel kleine schaal (wat wel weer het voordeel 

heeft dat je elkaar als je wilt kunt leren kennen) maar 

ook kleine gebaren in deze grote wereld kunnen 

uitmaken. 

2. Wat bied je momenteel aan of wat is je brandende 

vraag? 

Ik heb vaak planten over, die ik aanbied. Ik zou een 

tuin kunnen ontwerpen. Ik kan ook bestraten. Het lijkt 

me nog wel eens leuk om een portret te schilderen of 

iets anders als er iemand is die daar op zit te wachten. 

Illustreren lijkt me ook heel leuk. Ik heb ook een 

programma waarmee ik korte getekende filmpjes kan 

maken. 

3. Wat mis je nog bij LETS 

Ik mis niks bij Lets en ook geen brandende vragen :) 

 

Ruilbelevenis  

Marjon kom bij Joëlla1 die een 

lekkere koolsalade in de 

aanbieding had. Blijkt dat ze het 

allemaal met de hand had 

gesneden. Zwaar klusje dus. Ik 

zeg: “Ik heb nog een keukenmachine over voor je”. 

Had namelijk nog eentje in de schuur staan. Dus allebei 

blij! 

 

 

 

 

 


